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POTÊNCIA 
Bruta: 270 kW (362 HP) @ 1900 rpm

Líquida: 257 kW  (345 HP) @ 1900 rpm

PESO OPERACIONAL
PC450-8: 43400 – 43820 kg

95.690 – 96.620 lb
PC450LC-8: 44400 – 44850 kg

97.900 – 98.890 lb

®

PC450-8
PC450LC-8

O modelo ilustrado pode incluir equipamentos opcionais.
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Monitor de Cristal Líquido TFT de 
Grandes Dimensões
•	 Monitor a cores de múltiplas funções de fácil 

visualização e uso graças às suas 7” que o 
classificam como de grandes dimensões

•	 Visualizável em 12 idiomas para suporte global
TFT:    Transistor de Película Fina
LCD:   Visor de Cristal Líquido

Veja a página 8

Lança para serviços pesados

Braço para serviços pesados

Caçamba Para Rochas 
Dinamitadas

Fácil Manutenção
• Os intervalos de substituição do óleo 

do motor e do filtro de óleo do motor, 
assim como do óleo hidráulico e do filtro 
hidráulico foram estendidos.

• A máquina é dotada de pré-filtro de 
combustível (com separador de água) 
como equipamento padrão.

• O radiador e o resfriador de óleo montados 
lado a lado permitem a remoção e 
instalação desses dois componentes 
individualmente.

• Esta escavadeira já vem de fábrica com o 
sistema de monitoração EMMS

• Fácil acesso ao filtro de óleo do motor e à 
válvula de dreno de combustível.

• Reservatório de combustível de maior 
capacidade.

• Filtro em linha de alta pressão.
Veja a página 9

Características de Produtividade
•	 Alta	Produção	e	Baixo	Consumo	de	
 Combustível
 Alta potência, extraordinário desempenho 

e eficiência no consumo de combustível 
aumentaram a produção e reduziram os custos 
com combustível.

•	 Estabilidade	Excepcional	da	Máquina
 O contrapeso de grandes dimensões oferece 

excelente estabilidade e equilíbrio para a 
máquina.

•	 Aumento	na	Força	de	Escavação
Pressionando-se o botão de função de potência 

máxima temporariamente a força de escavação 
é aumentada em 7%

•	 Modo de Dupla Programação da Lança
 Um interruptor permite programar a lança para 

escavação pesada ou operar com carga leve.
Veja a página 5

Concepção Voltada Para a Segurança
•	 Cabina dotada de estrutura ROPS (ISO 12117-2)
•	 Placas antiderrapantes objetivando segurança ainda maior nos 

trabalhos sobre a máquina.
•	 Sistema de monitoração de visualização da traseira tornando 

descomplicada a visão das pessoas e objetos situados atrás da 
máquina (item opcional)

 Veja a página 7

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

EQUIPAMENTO PADRÃO

• Alternador de 50 A, 24 V
• Autodesacelerador
• Sistema de pré-aquecimento automático 

do motor
• Duas baterias de grande capacidade 

(150 Ah, 12 V)
• Válvula de retenção da lança e do braço
• Resistor de corrosão
• Contrapeso de 9220 kg
• Purificador de ar tipo seco com duplo ele-

mento
• Buzina elétrica
• Motor Komatsu SAA6D125E-5
• Sistema de prevenção de superaqueci-

mento do motor
• Estrutura de proteção do ventilador
• Pré-filtro do combustível (com separador 

de água)
• Ajustadores hidráulicos das esteiras 

(cada lado)
• Intervalos de lubrificação com graxa es-

tendidos para as buchas  dos implemen-
tos

• Monitor a cores de múltiplas funções
• Sistema de maximização da potência
• Sistema de controle hidráulico PPC
• Tela de proteção do radiador e do troca-

dor de calor do óleo contra pó
• Refletor traseiro
• Espelhos retrovisores nas laterais direita 

e esquerda da cabina
• Cabina  ROPS (ISO 12117-2)
• Cinto de segurança retrátil
• Placas antiderrapantes

• Protetores dos roletes inferiores (inteiriços)
• Roletes inferiores
 - PC450-8, 7 (cada lado)
 - PC450LC-8 (cada lado)
• Sapatas das esteiras
 - PC450-8, de 600 mm de garra tripla
 - PC450LC-8 de 600 mm de garra tripla
• Alarme de deslocamento
• Modo de dupla programação da lança
• Farol de trabalho, 2 (lança e lateral direita)
• Sistema de seleção do modo de trabalho

CONSULTE SEU DISTRIBUIDOR KOMATSU PARA OUTROS OPCIONAIS OU IMPLEMENTOS
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POTÊNCIA 
Bruta: 270 HP (362 HP) @ 1900 rpm

Líquida: 257 HP (345 HP) @ 1900 rpm

PESO OPERACIONAL
PC450-8: 43400 – 43820 kg

95,690 – 96,620 lb
PC450LC-8: 44400 – 44850 kg

97,900 – 98,890 kg

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,90 – 2,10 m³
2,49 – 2,75 jd³

Harmonia Com o Meio Ambiente e Economia
•	 Motor	de	baixo	nível	de	emissão	de	poluentes
	 O	 potente	 motor	 Komatsu	 SAA6D125E-5	 turboalimentado	 com	 pós-
resfriador	 ar-ar	 desenvolve	uma	potência	 líquida	de	345 HP (257 kW). 
Este	motor	atende	às	normas	EPA	Tier	3	e	EU	estágio	3A	de	controle	de	
emissão	de	poluentes	sem	comprometer	a	potência	ou	a	produtividade	da	
máquina.

•	 O	modo	de	economia	reduz	o	consumo	de	combustível.
•	 Baixo	ruído	em	funcionamento.
Veja	as	páginas	4	e	5

Cabina Ampla e Confortável
•	 Concepção	de	projeto	de	baixo	ruído
•	 Montada	sobre	amortecedores,	a	cabina	apresenta	baixa	vibração
•	 Cabina	altamente	pressurizada	com	ar	condicionado	opcional
•	 Assento	do	operador	e	painel	com	descanso	do	braço	que	permite	operar	
na	postura	mais	ideal

Veja	a	página	6

Bitola Variável das Esteiras (item opcional)
•	 Traz	um	aumento	considerável	da	estabilidade	lateral.
•	 Atende	à	 legislação	que	diz	respeito	ao	transporte	da	máquina	em	vias	
públicas

Veja	a	página	5	

O	modelo	ilustrado	pode	incluir	equipamentos	opcionais.

Caçamba Para Rochas Dinamitadas

Armação Giratória 
Reforçada Com 
Protetor do Deck

Protetores Inteiriços dos 
Roletes e Roletes Inferiores 
de  Flange Duplo

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO UTILIZANDO-SE O MODO DE ELEVAÇÃO

A:	 	Alcance	a	partir	do	centro	do	giro
B:	 Altura	do	gancho	da	caçamba	em	relação	ao	solo
C:	Capacidade	de	elevação	de	cargas
Cf:	Capacidade	frontal
Cs:Capacidade	lateral
					:Capacidade	no	alcance	máximo

PC450-8		 Braço	de 3380 mm	 Caçamba	SAE	coroada	de	1,9 m³ 	 Sapata	de	garra	tripla	de	600 mm 

A MÁX 9.0m 7.5 m 6.0 m 4.5 m 3.0 m

B Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,5m *6000 kg 5850 kg

6,0m *6000 kg 4850 kg 8750 kg 5700 kg *9600 kg 8200 kg

4,5m *6200 kg 4250 kg 8550 kg 5500 kg *10600 kg 7800 kg *12800 kg 11500 kg

3,0m 6350 kg 3950 kg 8300 kg 5300 kg 11400 kg 7350 kg *14950 kg 10650 kg *20900 kg 16850 kg

1,5m 6200 kg 3800 kg 8000 kg 5050 kg 10900 kg 6900 kg 15850 kg 9950 kg *17650 kg 15450 kg

0m 6350 kg 3850 kg 7800 kg 4850 kg 10550 kg 6600 kg 15300 kg 9450 kg *17800 kg 14950 kg

-1,5m 6800 kg 4150 kg 7700 kg 4750 kg 10400 kg 6450 kg 15050 kg 9250 kg *22950 kg 14950 kg

-3,0m 7750 kg 4800 kg 7750 kg 4750 kg 10400 kg 6450 kg 15100 kg 9300 kg *20950 kg 15100 kg *21700 kg *21700 kg

-4,5m *9100 kg 6050 kg *10350 kg 6600 kg *13750 kg 9500 kg *17700 kg 15450 kg *22350 kg *22350 kg

-6,0m *8050 kg *8050 kg *9450 kg *9450 kg *12600 kg *12600 kg

PC450-8		 Braço	de	3380 mm	 Caçamba	SAE	coroada	de	1,9 m³		 Sapata	de	garra	tripla	de 600 mm 

A MÁX 9.0m 7.5 m 6.0 m 4.5 m 3.0 m

B Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,5m *6000 kg 5950 kg

6,0m *6000 kg 4950 kg *8850 kg 5800 kg *9600 kg 8350 kg

4,5m *6200 kg 4350 kg *9250 kg 5650 kg *10600 kg 7950 kg *12800 kg 11700 kg

3,0m *6550 kg 4000 kg 9400 kg 5400 kg *11750 kg 7500 kg *14950 kg 10850 kg *20900 kg 17150 kg

1,5m 7150 kg 3900 kg 9150 kg 5150 kg 12450 kg 7050 kg *16650 kg 10100 kg *17650 kg 15750 kg

0m 7300 kg 3950 kg 8950 kg 4950 kg 12100 kg 6750 kg *17300 kg 9650 kg *17800 kg 15200 kg

-1,5m 7800 kg 4250 kg 8850 kg 4850 kg 11900 kg 6600 kg *17100 kg 9450 kg *22950 kg 15200 kg

-3,0m 8900 kg 4900 kg 8850 kg 4900 kg 11900 kg 6550 kg *16000 kg 9450 kg *20950 kg 15400 kg *21700 kg *21700 kg

-4,5m *9100 kg 6200 kg *10350 kg 6750 kg *13750 kg 9650 kg *17700 kg 15750 kg *22350 kg *22350 kg

-6,0m *8050 kg *8050 kg *9450 kg *9450 kg *12600 kg *12600 kg

•	 A	limitação	da	carga	se	dá	em	razão	da	capacidade	hidráulica	e	não	da	condição	de	tombamento.	Os	valores	de	capacidades	
nominais	são	conforme	a	Norma	SAE	J10567.As	cargas	nominais	não	devem	exceder	87%	da	capacidade	hidráulica	de	eleva-
ção	ou	75%	da	carga	de	tombamento
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Motor limpo para o benefício do meio ambiente

A escavadeira hidráulica PC450-8 deve sua excepcional 
potência e capacidade de trabalho ao motor Komatsu 
SAA6D125E-5 que desenvolve 257 kW (345 HP) de potência 
líquida proporcionando maior potência hidráulica com menor 
consumo de combustível.
Atendendo às normas EPA Tier 3 e EU estágio 3A de controle 
de emissão de poluentes, o motor Komatsu SAA6D125E-5 
apresenta uma redução de 40% na emissão de NOx
O motor Komatsu SAA6D125E-5 adota o sistema de injeção 
de combustível para serviço pesado HPCR (common rail), 
controlado eletronicamente e o primeiro sistema EGR 
resfriado no mundo com Venturi do tipo assistido por bypass 
de controle eletrônico.

Baixo Ruído em Funcionamento

O motor de baixa emissão de ruído e os métodos de 
contenção do ruído na fonte proporcionam um desempenho 
pouco sujeito a interferências sonoras. O nível de ruído no 
ambiente da cabina cumpre a norma de emissão de ruído 
EU Stage 2

Destacada Estabilidade da Máquina

O contrapeso, com suas dimensões grandes, oferece notável 
estabilidade e equilíbrio à máquina

A Komatsu desenvolve e produz todos os 
principais componentes, tais como motores 
e componentes eletrônicos e hidráulicos em 
suas próprias  instalações fabris. Com essa 
“Tecnologia Komatsu” e levando-se em 
conta o feedback que nossos clientes nos 
proporcionam a Komatsu está agregando 
grandes avanços em matéria de tecnologia.
Objetivando chegar a altos níveis 
de desempenho, seja no aspecto da 
produtividade como também econômico, 
a Komatsu desenvolveu os componentes 
principais dentro de um sistema de controle 
total. O resultado vem a ser uma nova 
geração de escavadeiras de elevado 
desempenho e em harmonia com o meio 
ambiente.

Controlador do 
sistema hidráulico

Bomba principal

Unidade de controle 
eletrônico do motor Motor

Sistema HPCR (Sistema de alta 
pressão common rail para serviço 
pesado)
Sistema EGR de resfriamento por 
controle eletrônico

Monitor de cristal líquido 
TFT de 7 polegadas

PC450-8         ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Válvula de controle hidráulico
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ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC450-8-8

Tecnologia ecot3 – ecologia e economia

ecologia e economia – tecnologia 3

Tecnologia 
com controle 

eletrônico 

Tecnologia de 
motores

Tecnologia 
Hidráulica 

Tecnologia desenvolvida pela 
Komatsu

AUTONOMIA DE TRABALHO

Comprimento do braço 3380 mm

A Altura máxima de escavação 10925 mm
B Altura máxima de despejo 7625 mm
C Profundidade máxima de escavação 7790 mm
D Profundidade máxima de escavação em parede vertical 6600 mm
E Profundidade máxima de escavação ao nível de 8’ 7650 mm
F Alcance máximo de escavação 12005 mm
G Alcance máximo de escavação ao nível do solo 11800 mm
H Raio de giro mínimo 4805 mm

Grandezas 
regidas 

pela Norma 
SAE

Força de escavação da caçamba na potência máxima 243 kN/24800

Força de fechamento do braço na potência máxima 225 kN/22900

Grandezas 
regidas 

pela Norma 
ISO

Força de escavação da caçamba na potência máxima 278 kN/28300

Força de fechamento do braço na potência máxima 233 kN/23800

NÍVEL DO SOLO

04-13.indd   A4 V 16/07/2015   12:49:03
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Modos de Trabalho Selecionáveis
Dois modos de trabalho definidos são agora ain-
da mais aprimorados.

Modo P – Modo 
de prioridade da 
potência ou do 
trabalho assegu-
ra baixo consu-
mo de combus-
tível sem abrir 
mão da alta ve-
locidade do equi-
pamento de tra-
balho, sendo que 
a máxima produ-
ção e a potência 
permanecem inalteradas.

Modo E – O modo de prioridade da economia 
ou da eficiência no consumo de combustível re-
duz ainda mais  o consumo de combustível mas 
mantém a velocidade do equipamento de traba-
lho à maneira do Modo P de maneira a abranger 
trabalhos leves.

Você pode selecionar o Modo de Potência ou o 
Modo de Economia utilizando-se de uma opera-
ção de simples toque no painel monitor depen-
dendo das cargas envolvidas no trabalho

Indicador Ecológico Que Dá Sustentação às 
Operações de Economia de Energia
Equipada com o 
Indicador Ecoló-
gico que pode ser 
reconhecido ins-
tantaneamente à 
direita do monitor 
a cores de múlti-
plas funções vi-
sando dar suporte 
a operações de 
economia de energia e harmonia com o meio 
ambiente. Foque sempre a operação na faixa 
verde onde obterá a redução da emissão de 
CO2 e eficiência no consumo de combustível.

Indicador de Funcionamento Sem Carga
Visando o dispên-
dio de um volume 
desnecessário de 
combustível, o mo-
nitor conta com um 
indicador de funcio-
namento sem carga 
caso o motor venha 
a funcionar no míni-
mo 5 minutos sem 
carga

Prioriza a economia de 
combustível
Modo E
Prioriza o trabalho
Modo P

Indicador ecológico

DIMENSÕES

Comprimento do braço Modelo
Modelo PC450-8 PC450LC-8

A Comprimento total 12040 mm 12040 mm
B Comprimento sobre o solo (na posição de transporte) 6560 mm 6725 mm
C Altura total (até a parte superior da lança)* 3660 mm 3660 mm
D Largura total 3430 mm 3430 mm
E Altura total (até o topo da cabina)* 3285 mm 3285 mm
F Distância do solo até o contrapeso 1320 mm 1320 mm
G Altura livre mínima em relação ao solo 555 mm 550 mm
H Raio de giro traseiro 3645 mm 3645 mm
I Comprimento da superfície da esteira em contato com o solo 4020 mm 4350 mm
J Comprimento da esteira 5055 mm 5385 mm

K Bitola 2740 mm 2740 mm

L Largura do material rodante 3340 mm 3340 mm
M Largura da sapata 600 mm 600 mm
N Altura da garra 37 mm 37 mm
O Altura da cabina da máquina 2920 mm 2920 mm
P Largura da cabina da máquina 3165 mm 3165 mm
Q Distância do centro do giro à extremidade traseira 3605 mm 3605 mm

 

COMBINAÇÃO DE CAÇAMBA RETRO, BRAÇO E LANÇA

 Q- Uso para fins gerais com densidade do material de até 1,8 ton/m³
*Caçamba para rochas dinamitadas

Capacidade da Caçamba (coroada) Largura Peso
Número de 

Dentes

Comprimento 
do braço

SAE, PCSA SAE, PCSA Com Escoras 
Laterais

Sem Escoras
 Laterais

Com Escoras 
Laterais 3,38 m

*1.90 m3 1.70 m3 1625 mm — 1966 kg 5 Q

*2.10 m3 1.90 m3 1745 mm — 2035 kg 5 Q

12

Força de Potência Máxima
Com a Função de Potência Máxima a um simples to-
que, a força de escavação registrou aumento ainda 
maior (8,5 segundos de operação) 

Força de fechamento do braço máxima (ISO):
 218 kN (22,2 t)  233 kN (23,8 t) 7% MAIOR

Força de escavação com a caçamba máxima (ISO):
 259 kN (26,4 t)  278 kN (28,3 t) 7% MAIOR

(Com Potência Máxima)

(Com Potência Máxima)
*Medida com a Função de Máxima Potência, braço de 
3380 mm (11’1”) e em conformidade com a Norma ISO

Bitola Variável das Esteiras (item opcional)
• Operando-se com a bitola estendida, há um ganho 

significativo na estabilidade lateral.
• Comparativamente à versão fixa da bitola, a bitola 

variável das esteiras variável das esteiras traz um 
aumento grandemente significativo em termos de 
estabilidade lateral, que é de 30%

• Com a armação das esteiras retraída a largura to-
tal passa a atender diversas normas locais que dis-
põem sobre o transporte da máquina.

Suavidade nas Operações de Carregamento
Duas mangueiras hidráulicas 
de retorno realçam o desem-
penho hidráulico. Na função de 
abertura do braço uma parte do 
óleo é retornada diretamente ao 
reservatório, garantindo, desta 
forma, uma operação suave.

Possibilidade de Programação de Dois Modos 
Para a Lança
O modo para operações suaves facilita o carregamen-
to na caçamba de rochas dinamitadas ou a raspagem 
do solo. Necessitando-se de força de escavação má-
xima basta passar para o modo de potência máxima, 
e, assim, realizar a escavação com mais eficiência.

A lança flutua na ascendente, 
fazendo a dianteira da máquina 
desprender-se menos do solo, o 
que torna a caçamba apta a car-
regar com mais facilidade rochas 
dinamitadas e raspar o solo.

Com o aumento da força de im-
pulsão da lança há uma otimiza-
ção das operações de abertura 
de valas e escavação de módu-
los em solo duro

Mangueiras de retorno

Modo para operações suaves Modo de potência

12-05.indd   A4 V 16/07/2015   12:50:14
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AMBIENTE DO TRABALHO

Cabina Ampla de Nova Concep-
ção de Projeto
A cabina, ampla e espaçosa e de nova 
concepção de projeto inclui um as-
sento com apoio para a cabeça com 
encosto reclinável. A altura do assen-
to e sua inclinação longitudinal são 
facilmente ajustáveis mediante uma 
alavanca que você puxa para cima. 
Você pode ajustar a postura operacio-
nal apropriada do descanso do braço 
e do console conforme sua necessida-
de. É possível reclinar o assento até 
posicioná-lo totalmente na horizontal 
sem que o apoio da cabeça deixe de 
acompanhar o movimento.

Ar Condicionado Automático
(item opcional)
O ar condicionado empregado nesta 
máquina per-
mite ajustar 
facilmente e 
com precisão 
a climatiza-
ção da cabina 
por intermé-
dio dos con-
troles existen-
tes no visor de cristal líquido de amplas 
dimensões. 
A função de controle em dois níveis 
mantém a cabeça do operador resfria-
da, ao passo que seus pés são aque-
cidos. Esta função realçada de controle 
do fluxo de ar responde ainda pela cli-
matização a níveis confortáveis do inte-
rior da cabina ao longo de todo o ano. 
A função do desembaçador conserva o 
pára-brisa da cabina desembaçado. 

PC450-8   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Baixo Ruído na Cabina
Recém-desenvolvida, a cabina é de alta 
rigidez e concebida para extraordinária ab-
sorção de ruídos. O avanço na redução das 
fontes de emissão de ruído e o uso do motor, 
equipamento hidráulico e ar condicionado 
de baixa poluição sonora proporcionam bai-
xíssimos níveis de ruído neste equipamento.

Amortecedores da Cabina Concebi-
dos Para Baixos Níveis de Vibração 
A PC450-8 utiliza um sistema de suspensão 
de amortecimento viscoso de múltiplas cama-
das da cabina que se diferencia pelo curso 
mais longo, além de uma mola suplementar. 
O novo sistema de suporte da cabina, asso-
ciado ao chassi de elevada rigidez contribuem 
para a redução das vibrações no assento do 
operador.

Cabina Pressurizada
O ar condicionado automático e o filtro 
de ar, ambos opcionais, são responsá-
veis pela maior pressão interna do ar 
(+ 9,0 mm Aq  + 0,35”Aq) minimizam 
a entrada de poeira na cabina.

Borracha

Mola

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC450-8
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Modelo ........................................................Komatsu SAA6D125E-5
Tipo ............................... 4 tempos, arrefecido à água, injeção direta
Aspiração..... Turboalimentado, com pós-resfriador, EGR arrefecido
Número de cilindros.........................................................................6
Diâmetro dos cilindros ......................................................... 125 mm
Curso ................................................................................... 150 mm
Cilindrada  ..............................................................................11,04 ℓ
Potência no volante:
 SSAE J1995  .......................................... Bruta 270 kW (362 HP) 
 ISO 9249/SAE J1349    ..............................Útil 257 kW (345 HP) 
 Rotação nominal ........................................................... 1900 rpm
Governador.............................Eletrônico para todas as velocidades
Atende aos mais rigorosos padrões internacionais de controle de níveis 
de emissão de poluentes EPA Tier 3 e EU estágio 3A

Tipo .......... Sistema Hydraumind com centro fechado dotado de válvulas 
sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão

Número de modos de operação selecionáveis ..................................... 4
Bomba principal:
    Tipo  .......................................... Tipo pistão de deslocamento variável
    Função.........................Acionamento dos circuitos da lança, do braço, 

da caçamba, do giro e de deslocamento
    Vazão máxima ......................................................................690 l/min
    Suprimento do circuito de controle ....................Válvula auto-redutora

Motores hidráulicos:

  Deslocamento..............................................2 x motores de pistão axial 
  com freio de estacionamento
  Giro ............................................... 1 motor de pistão axial com freio de 

retenção do giro

Ajustes das válvulas de alívio:
  Circuitos dos implementos  .............................380 kgf/cm² (37,3 MPa)
  Circuito de deslocamento ................................380 kgf/cm² (37,3 MPa)     
  Circuito do giro ................................................285 kgf/cm² (27,9 MPa)
  Circuito piloto .......................................................33 kgf/cm² (3,2 MPa)

Cilindros hidráulicos:
Número de cilindros - (diâmetro x curso x diâmetro da haste)
  Lança ...........................................2 – (160 mm x 1570 mm x 110 mm)
  Braço ...........................................1 – (185 mm x 1985 mm x 130 mm)
  Caçamba ....................................1 – (160 mm  x 1270 mm x 110 mm)

Método de acionamento ................................................. hidrostático
Redução do giro .................................... por engrenagem planetária
Lubrificação do círculo de giro............................em banho de graxa
Freio de serviço ................................................. tipo trava hidráulica
Freio de retenção/Bloqueio do giro ......................a disco, mecânico
Velocidade de giro ................................................................ 9,1 rpm   

Reservatório de combustível ...................................................  650 l
Sistema de arrefecimento........................................................36,0 l
Motor .......................................................................................37,0 l
Comando final (cada lado) ......................................................10,5 l
Redutor do giro ........................................................................20,0 l
Reservatório hidráulico .............................................................248 l

MOTOR

SISTEMA HIDRÁULICO

COMANDOS FINAIS E FREIOS

SISTEMA DO GIRO

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

PESO OPERACIONAL (APROXIMADO)

MATERIAL RODANTE

Armação central .................................................................... Em “X”
Armação das esteiras ..............................................Seção em caixa
Ajustadores da tensão das esteiras ................................Hidráulicos
Número de sapatas (cada lado ):
 PC450-8....................................................................................46
 PC450LC-8 ...............................................................................49
Número de roletes superiores ......................................2 (cada lado)
Número de roletes inferiores (cada lado)
 PC450-8......................................................................................7
 PC450LC-8 .................................................................................8

Controle direcional.....................................  Duas alavancas com pedais
Método de transmissão .........................................................hidrostático
Força máxima na barra de tração ............................ 330 kN (33700 kgf)
Inclinação máxima de subida de rampas ................................ 70% (35º)
Velocidade máxima de deslocamento: Alta .............................5,5 km/h
 (mudança automática de marcha)    Média ..........................4,0 km/h
     Baixa ...........................3,0 km/h
Freio de serviço ........................................................ tipo trava hidráulica
Freio de estacionamento .............................................a disco, mecânico

Peso operacional incluindo lança inteiriça de 7060 mm, braço de 
3380 mm, caçamba coroada SAE de 1,9 m³, capacidade nominal 
de lubrificantes, líquido de arrefecimento, reservatório de combustí-
vel cheio, operador e equipamento padrão

Sapatas

PC450-8 PC450LC-8

Peso 
Operacional

Pressão 
Sobre o 

Solo

Peso 
Operacional

Pressão 
Sobre o 

Solo
600 mm 43400 kg 0,82 kgf/cm² 44400 kg 0,78 kgf/cm²
700 mm 43820 kg 0,71 kgf/cm² 44850 kg 0,68 kgf/cm²
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Placas Antiderrapantes
As placas anti-der-
rapantes de elevada 
durabilidade ofere-
cem notável aderên-
cia superficial, man-
tendo-se por longo 
tempo intactas.

Alavanca de Trava
Bloqueia a pressão hi-
dráulica objetivando blo-
quear movimentos in-
voluntários. A função da 
partida em neutro só per-
mite o funcionamento da 
máquina com a alavanca 
de trava na posição blo-
queada.

Placa Divisória do Compartimento do Motor e da 
Bomba
A placa divisória do 
compartimento do 
motor e da bomba im-
pede o derramamen-
to de óleo sobre o 
motor na eventualida-
de de uma mangueira 
hidráulica apresentar 
falha em seu funcio-
namento

Protetores Térmicos e do Ventilador
Protetores térmicos e do 
ventilador estão posiciona-
dos em torno de peças do 
sistema de acionamento  
do motor e do ventilador 
que funcionam a alta tem-
peratura. 

Degraus Serrilhados de 
Amplas Dimensões

Cabina Com Janela 
de Curso Ascendente 
Bipartida 
(item opcional)

Placas de Prevenção
Contra Endentamentos

Protetor Inteiriço dos Roletes

Protetor Inferior da Armação 
Giratória do Chassi Reforçado

Protetor do Chassi

Operação Com Luz Solar e 
Penumbra Fixas

Vidro do Pára-Brisa La-
minado Inteiriço Fixo

O modelo ilustrado pode incluir 
equipamentos opcionais

Rolete Inferior de Flanges Duplos

Rebaixos 
Com Gume

Características de Segurança
Cabina Dotada de Estrutura ROPS
A cabina vem equipada com estrutura ROPS em confor-
midade com a Norma ISO 12117-2 para escavadeiras 
como equipamento padrão. A cabina ROPS se destaca 
pelo seu alto desempenho em matéria de absorção de 
impactos, característica que proporciona a esta máquina 
excelente durabilidade e resistência ao impacto. Satisfaz 
ainda aos requisitos de protetor superior nível 1 definidos 
pela ISO OPG no que diz respeito à colisão com objetos 
em queda. Associada com o cinto de segurança retrátil a 
cabina ROPS é voltada para a proteção do operador no 
caso de capotamento ou choque da cabina com objetos 
em queda.

A escavadeira hidráulica PC450-8 tem concepção de projeto especialmente voltada para apli-
cações envolvendo carga pesada. Essa escavadeira conta com equipamento de trabalho refor-
çado, o mesmo se dando com componentes do corpo da máquina, características que creden-
ciam a máquina ao uso em locais de trabalho de alta solicitação, como, entre outros, coleta de 
rochas dinamitadas e cascalho.

O vidro do pára-brisa é fixo e 
vale-se de um vidro de segu-
rança laminado que impede 
os fragmentos de vidro de se 
espalharem uma vez partidos.

Placa de Reforço 
Lateral
É constituída de aço de 
alta resistência à tração 
com espessura de 16 
mm (0,63”)

Adição do anel em “O”
Dá-se a adição do anel em “O” 
entre a caçamba e a articula-
ção como forma de prevenção 
do ingresso de sujeira.

Caçamba Para Recolher Rochas Dinamitadas
A caçamba que equipa a escavadeira hidráulica PC450-8 destina-se 
exclusivamente ao uso em rochas dinamitadas, sua resistência sendo 
maior quanto ao impacto e ao desgaste. Várias partes do equipamento 
de trabalho são também reforçadas.

Placa de Desgaste Inferior
Emprega-se na placa de des-
gaste inferior aço de alta resis-
tência à tração com espessura 
de 19 mm (0,75 mm)

Corrimão Grande

Adaptador 
do Dente 
Periférico

Os roletes de flange duplo guiam os elos das esteiras cor-
retamente, além de proporcionarem aumento da vida útil 
do material rodante.
 Número de roletes inferiores de flange duplo
  PC450-8 .............................................. 3 de cada lado
   PC450LC-8 .......................................... 4 de cada lado
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Indicadores

1 Auto-desacelaração 5 Indicador de temperatura 
do óleo hidráulico

2 Modo de operação 6 Indicador de combustível

3 Velocidade de desloca-
mento 7 Indicador ecológico

4
Indicador de temperatu-
ra do líquido de arrefeci-
mento do motor

8 Menu dos interruptores 
de função

Interruptores de operações básicas

1 Auto-desaceleração 4 Cancelamento do 
alarme sonoro

2 Seletor de modo de 
operação 5 Limpador do vidro do 

pára-brisas                                            

3 Seletor de deslocamento 6 Lavador do vidro do 
pára-brisas

9

Monitor de Cristal Líquido a Cores de Grandes Dimensões
Facilidade de ManutençãoMonitor de Cristal Líquido Multilingue  de 

Grandes Dimensões 
Um monitor a cores sintonizado com o usuário 
e de grandes dimensões assegura segurança, 
precisão e suavidade nos movimentos.

A visibilidade agora maior da tela se deve ao 
emprego do monitor de cristal líquido TFT fá-
cil de visualizar em diversos ângulos e condi-
ções de iluminação. Os interruptores são de 
atuação simples e descomplicada. As teclas 
de funções tornam ainda mais fáceis as ope-
rações de múltiplas funções.

Exibe dados em 12 idiomas a fim de propor-
cionar a operadores distribuídos pelo mundo 
todo suporte global

Seleção de Modo 
O monitor de múltiplas funções a cores con-
ta com o Modo de potência, o Modo de eco-
nomia, o Modo de elevação, o Modo para 
rompedores e o Modo para implementos.

Modo de Elevação 
Uma vez selecionado o Modo de elevação, 
a capacidade de elevação, mediante  o au-
mento da pressão hidráulica, sobe 7%

EMSS
(Sistema de Monitoração e Gerenciamento do Equipamento) 

Funções do Monitor
A controladora monitora o nível do 
óleo do motor, a temperatura do 
líquido de arrefecimento, a carga da 
bateria e a obstrução da passagem 
do ar, entre outras incumbências. 
Encontrando-se na controladora a 
mínima anormalidade que seja, esta 
é exibida no visor de cristal líquido.

Função de Manutenção 
O monitor informa o intervalo que 
resta para a troca do óleo e substi-
tuição dos filtros no monitor de cristal 
líquido, sinalizando quando é chega-
do esse intervalo.

Função de Memória de Dados Referentes a Problemas
O monitor armazena as informações sobre anormalidades, asse-
gurando, assim, eficiência no diagnóstico de falhas.

Modo Aplicação Vantagem

P Modo de potência • Produção/potência máximas
• Tempos de ciclo rápidos

E Modo econômico • Economia no consumo de combustí-
vel simplesmente excelente

L Modo de elevação • Registro no aumento da pressão 
hidráulica de 7%

B Modo de rompedores • Rotação do motor e vazão hidráulica 
otimizadas

ATT Modo de implementos • Rotação do motor e vazão hidráu-
lica (2 vias) otimizadas

8

Interrup-
tores de 
operações 
básicas

Interruptores 
de funções

Interruptores de 
operação do ar 
condicionado

CARACTERÍSTICAS DE MANUTENÇÃOCARACTERÍSTICAS DE MANUTENÇÃO

Fácil Acesso ao Filtro de Óleo 
do Motor e à Válvula de Dreno 
de Combustível
A vareta de medição do nível de óleo do 
motor e o suprimento de óleo além do filtro 
de combustível são montados no mesmo 
lado de forma que a facilidade de acesso 
ganhe um incremento. A válvula de dreno 
do combustível é montada em um ponto 
remoto de maneira a descomplicar o aces-
so a esse componente.

Escavadeira Equipada Com 
Pré-Filtro do Combustível 
(com Separador 
de Água)
A finalidade do pré-filtro 
de combustível é a re-
moção da água e con-
taminantes presentes 
no combustível a fim de 
que não ocorram proble-
mas com o combustivel.

Uso de Óleo de Longa Vida 
Útil e Filtros de Alta Durabili-
dade)
A máquina utiliza no cir-
cuito hidráulico e no motor 
filtros de alta performance 
e óleo de longa vida útil. O 
resultado é um aumento 
do intervalo de troca do 
óleo e substituição dos 
filtros

Intervalo Dilatado de Lubrifi-
cação Com Graxa do Equipa-
mento de Trabalho
As buchas BMRC e os calços de resina, 
ambos de alta qualidade estão opcional-
mente à sua disposição para aplicação 
nos pinos do equipamento de trabalho, 
exceção feita à caçamba. Seu uso amplia 
o intervalo de lubrificação com graxa para 
cada 500 horas de operação.

Reservatório de Combustível 
de Grande Capacidade
O reservatório de combustível, por sua 
grande capacidade, traz como resultado 
o aumento da autonomia de operação, di-
minuindo a freqüência de reabastecimento 
da máquina. O reservatório de combustível 
recebeu tratamento especial para prevenir 
a oxidação e torná-lo mais resistente à cor-
rosão.

Purificador de Ar de Alta 
Capacidade)
O purificador de ar de alta capacidade uti-
lizado nesse equipamento se equipara aos 
purificadores empregados em máquinas de 
maior porte. Por ser de dimensões maiores 
o novo purificador está credenciado  a uma 
vida útil maior do elemento do filtro e ao 
espaçamento dos intervalos de serviço. 
O componente destaca-se ainda por sua 
propriedade de prevenção de obstruções 
precoces com a 
conseqüente di-
minuição da de-
manda de po-
tência. Graças 
à nova concep-
ção de projeto 
um retentor faz 
a diferença em 
matéria de con-
fiabilidade.

Filtros em Linha de Alta 
Pressão
Os pórticos de descarga das bombas (lado 
pressurizado) recebem filtros em linha de 
alta pressão a fim de proteger o sistema 
hidráulico contra contaminação.

Limpeza Facilitada do 
Radiador
Considerando-se que o radiador e o res-
friador de óleo são montados lado a lado, 
torna-se fácil submeter esses componen-
tes à limpeza, remoção e instalação.

Filtro de óleo hidráulico
(Elemento Eco-white)

Válvula de Dreno do Combustível

Filtros em linha

Óleo do motor e 
filtro de óleo do motor a cada 500 horas de operação

Óleo hidráulico a cada 5000 horas de operação

Filtro de óleo hidráulico a cada 1000 horas de operação

PC450-8   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC450-8

O modelo ilustrado pode incluir equipamentos opcionais.
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Placas Antiderrapantes
As placas anti-der-
rapantes de elevada 
durabilidade ofere-
cem notável aderên-
cia superficial, man-
tendo-se por longo 
tempo intactas.

Alavanca de Trava
Bloqueia a pressão hi-
dráulica objetivando blo-
quear movimentos in-
voluntários. A função da 
partida em neutro só per-
mite o funcionamento da 
máquina com a alavanca 
de trava na posição blo-
queada.

Placa Divisória do Compartimento do Motor e da 
Bomba
A placa divisória do 
compartimento do 
motor e da bomba im-
pede o derramamen-
to de óleo sobre o 
motor na eventualida-
de de uma mangueira 
hidráulica apresentar 
falha em seu funcio-
namento

Protetores Térmicos e do Ventilador
Protetores térmicos e do 
ventilador estão posiciona-
dos em torno de peças do 
sistema de acionamento  
do motor e do ventilador 
que funcionam a alta tem-
peratura. 

Degraus Serrilhados de 
Amplas Dimensões

Cabina Com Janela 
de Curso Ascendente 
Bipartida 
(item opcional)

Placas de Prevenção
Contra Endentamentos

Protetor Inteiriço dos Roletes

Protetor Inferior da Armação 
Giratória do Chassi Reforçado

Protetor do Chassi

Operação Com Luz Solar e 
Penumbra Fixas

Vidro do Pára-Brisa La-
minado Inteiriço Fixo

O modelo ilustrado pode incluir 
equipamentos opcionais

Rolete Inferior de Flanges Duplos

Rebaixos 
Com Gume

Características de Segurança
Cabina Dotada de Estrutura ROPS
A cabina vem equipada com estrutura ROPS em confor-
midade com a Norma ISO 12117-2 para escavadeiras 
como equipamento padrão. A cabina ROPS se destaca 
pelo seu alto desempenho em matéria de absorção de 
impactos, característica que proporciona a esta máquina 
excelente durabilidade e resistência ao impacto. Satisfaz 
ainda aos requisitos de protetor superior nível 1 definidos 
pela ISO OPG no que diz respeito à colisão com objetos 
em queda. Associada com o cinto de segurança retrátil a 
cabina ROPS é voltada para a proteção do operador no 
caso de capotamento ou choque da cabina com objetos 
em queda.

A escavadeira hidráulica PC450-8 tem concepção de projeto especialmente voltada para apli-
cações envolvendo carga pesada. Essa escavadeira conta com equipamento de trabalho refor-
çado, o mesmo se dando com componentes do corpo da máquina, características que creden-
ciam a máquina ao uso em locais de trabalho de alta solicitação, como, entre outros, coleta de 
rochas dinamitadas e cascalho.

O vidro do pára-brisa é fixo e 
vale-se de um vidro de segu-
rança laminado que impede 
os fragmentos de vidro de se 
espalharem uma vez partidos.

Placa de Reforço 
Lateral
É constituída de aço de 
alta resistência à tração 
com espessura de 16 
mm (0,63”)

Adição do anel em “O”
Dá-se a adição do anel em “O” 
entre a caçamba e a articula-
ção como forma de prevenção 
do ingresso de sujeira.

Caçamba Para Recolher Rochas Dinamitadas
A caçamba que equipa a escavadeira hidráulica PC450-8 destina-se 
exclusivamente ao uso em rochas dinamitadas, sua resistência sendo 
maior quanto ao impacto e ao desgaste. Várias partes do equipamento 
de trabalho são também reforçadas.

Placa de Desgaste Inferior
Emprega-se na placa de des-
gaste inferior aço de alta resis-
tência à tração com espessura 
de 19 mm (0,75 mm)

Corrimão Grande

Adaptador 
do Dente 
Periférico

Os roletes de flange duplo guiam os elos das esteiras cor-
retamente, além de proporcionarem aumento da vida útil 
do material rodante.
 Número de roletes inferiores de flange duplo
  PC450-8 .............................................. 3 de cada lado
   PC450LC-8 .......................................... 4 de cada lado
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AMBIENTE DO TRABALHO

Cabina Ampla de Nova Concep-
ção de Projeto
A cabina, ampla e espaçosa e de nova 
concepção de projeto inclui um as-
sento com apoio para a cabeça com 
encosto reclinável. A altura do assen-
to e sua inclinação longitudinal são 
facilmente ajustáveis mediante uma 
alavanca que você puxa para cima. 
Você pode ajustar a postura operacio-
nal apropriada do descanso do braço 
e do console conforme sua necessida-
de. É possível reclinar o assento até 
posicioná-lo totalmente na horizontal 
sem que o apoio da cabeça deixe de 
acompanhar o movimento.

Ar Condicionado Automático
(item opcional)
O ar condicionado empregado nesta 
máquina per-
mite ajustar 
facilmente e 
com precisão 
a climatiza-
ção da cabina 
por intermé-
dio dos con-
troles existen-
tes no visor de cristal líquido de amplas 
dimensões. 
A função de controle em dois níveis 
mantém a cabeça do operador resfria-
da, ao passo que seus pés são aque-
cidos. Esta função realçada de controle 
do fluxo de ar responde ainda pela cli-
matização a níveis confortáveis do inte-
rior da cabina ao longo de todo o ano. 
A função do desembaçador conserva o 
pára-brisa da cabina desembaçado. 

PC450-8   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Baixo Ruído na Cabina
Recém-desenvolvida, a cabina é de alta 
rigidez e concebida para extraordinária ab-
sorção de ruídos. O avanço na redução das 
fontes de emissão de ruído e o uso do motor, 
equipamento hidráulico e ar condicionado 
de baixa poluição sonora proporcionam bai-
xíssimos níveis de ruído neste equipamento.

Amortecedores da Cabina Concebi-
dos Para Baixos Níveis de Vibração 
A PC450-8 utiliza um sistema de suspensão 
de amortecimento viscoso de múltiplas cama-
das da cabina que se diferencia pelo curso 
mais longo, além de uma mola suplementar. 
O novo sistema de suporte da cabina, asso-
ciado ao chassi de elevada rigidez contribuem 
para a redução das vibrações no assento do 
operador.

Cabina Pressurizada
O ar condicionado automático e o filtro 
de ar, ambos opcionais, são responsá-
veis pela maior pressão interna do ar 
(+ 9,0 mm Aq  + 0,35”Aq) minimizam 
a entrada de poeira na cabina.

Borracha

Mola

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC450-8
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Modelo ........................................................Komatsu SAA6D125E-5
Tipo ............................... 4 tempos, arrefecido à água, injeção direta
Aspiração..... Turboalimentado, com pós-resfriador, EGR arrefecido
Número de cilindros.........................................................................6
Diâmetro dos cilindros ......................................................... 125 mm
Curso ................................................................................... 150 mm
Cilindrada  ..............................................................................11,04 ℓ
Potência no volante:
 SSAE J1995  .......................................... Bruta 270 kW (362 HP) 
 ISO 9249/SAE J1349    ..............................Útil 257 kW (345 HP) 
 Rotação nominal ........................................................... 1900 rpm
Governador.............................Eletrônico para todas as velocidades
Atende aos mais rigorosos padrões internacionais de controle de níveis 
de emissão de poluentes EPA Tier 3 e EU estágio 3A

Tipo .......... Sistema Hydraumind com centro fechado dotado de válvulas 
sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão

Número de modos de operação selecionáveis ..................................... 4
Bomba principal:
    Tipo  .......................................... Tipo pistão de deslocamento variável
    Função.........................Acionamento dos circuitos da lança, do braço, 

da caçamba, do giro e de deslocamento
    Vazão máxima ......................................................................690 l/min
    Suprimento do circuito de controle ....................Válvula auto-redutora

Motores hidráulicos:

  Deslocamento..............................................2 x motores de pistão axial 
  com freio de estacionamento
  Giro ............................................... 1 motor de pistão axial com freio de 

retenção do giro

Ajustes das válvulas de alívio:
  Circuitos dos implementos  .............................380 kgf/cm² (37,3 MPa)
  Circuito de deslocamento ................................380 kgf/cm² (37,3 MPa)     
  Circuito do giro ................................................285 kgf/cm² (27,9 MPa)
  Circuito piloto .......................................................33 kgf/cm² (3,2 MPa)

Cilindros hidráulicos:
Número de cilindros - (diâmetro x curso x diâmetro da haste)
  Lança ...........................................2 – (160 mm x 1570 mm x 110 mm)
  Braço ...........................................1 – (185 mm x 1985 mm x 130 mm)
  Caçamba ....................................1 – (160 mm  x 1270 mm x 110 mm)

Método de acionamento ................................................. hidrostático
Redução do giro .................................... por engrenagem planetária
Lubrificação do círculo de giro............................em banho de graxa
Freio de serviço ................................................. tipo trava hidráulica
Freio de retenção/Bloqueio do giro ......................a disco, mecânico
Velocidade de giro ................................................................ 9,1 rpm   

Reservatório de combustível ...................................................  650 l
Sistema de arrefecimento........................................................36,0 l
Motor .......................................................................................37,0 l
Comando final (cada lado) ......................................................10,5 l
Redutor do giro ........................................................................20,0 l
Reservatório hidráulico .............................................................248 l

MOTOR

SISTEMA HIDRÁULICO

COMANDOS FINAIS E FREIOS

SISTEMA DO GIRO

CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

PESO OPERACIONAL (APROXIMADO)

MATERIAL RODANTE

Armação central .................................................................... Em “X”
Armação das esteiras ..............................................Seção em caixa
Ajustadores da tensão das esteiras ................................Hidráulicos
Número de sapatas (cada lado ):
 PC450-8....................................................................................46
 PC450LC-8 ...............................................................................49
Número de roletes superiores ......................................2 (cada lado)
Número de roletes inferiores (cada lado)
 PC450-8......................................................................................7
 PC450LC-8 .................................................................................8

Controle direcional.....................................  Duas alavancas com pedais
Método de transmissão .........................................................hidrostático
Força máxima na barra de tração ............................ 330 kN (33700 kgf)
Inclinação máxima de subida de rampas ................................ 70% (35º)
Velocidade máxima de deslocamento: Alta .............................5,5 km/h
 (mudança automática de marcha)    Média ..........................4,0 km/h
     Baixa ...........................3,0 km/h
Freio de serviço ........................................................ tipo trava hidráulica
Freio de estacionamento .............................................a disco, mecânico

Peso operacional incluindo lança inteiriça de 7060 mm, braço de 
3380 mm, caçamba coroada SAE de 1,9 m³, capacidade nominal 
de lubrificantes, líquido de arrefecimento, reservatório de combustí-
vel cheio, operador e equipamento padrão

Sapatas

PC450-8 PC450LC-8

Peso 
Operacional

Pressão 
Sobre o 

Solo

Peso 
Operacional

Pressão 
Sobre o 

Solo
600 mm 43400 kg 0,82 kgf/cm² 44400 kg 0,78 kgf/cm²
700 mm 43820 kg 0,71 kgf/cm² 44850 kg 0,68 kgf/cm²
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Modos de Trabalho Selecionáveis
Dois modos de trabalho definidos são agora ain-
da mais aprimorados.

Modo P – Modo 
de prioridade da 
potência ou do 
trabalho assegu-
ra baixo consu-
mo de combus-
tível sem abrir 
mão da alta ve-
locidade do equi-
pamento de tra-
balho, sendo que 
a máxima produ-
ção e a potência 
permanecem inalteradas.

Modo E – O modo de prioridade da economia 
ou da eficiência no consumo de combustível re-
duz ainda mais  o consumo de combustível mas 
mantém a velocidade do equipamento de traba-
lho à maneira do Modo P de maneira a abranger 
trabalhos leves.

Você pode selecionar o Modo de Potência ou o 
Modo de Economia utilizando-se de uma opera-
ção de simples toque no painel monitor depen-
dendo das cargas envolvidas no trabalho

Indicador Ecológico Que Dá Sustentação às 
Operações de Economia de Energia
Equipada com o 
Indicador Ecoló-
gico que pode ser 
reconhecido ins-
tantaneamente à 
direita do monitor 
a cores de múlti-
plas funções vi-
sando dar suporte 
a operações de 
economia de energia e harmonia com o meio 
ambiente. Foque sempre a operação na faixa 
verde onde obterá a redução da emissão de 
CO2 e eficiência no consumo de combustível.

Indicador de Funcionamento Sem Carga
Visando o dispên-
dio de um volume 
desnecessário de 
combustível, o mo-
nitor conta com um 
indicador de funcio-
namento sem carga 
caso o motor venha 
a funcionar no míni-
mo 5 minutos sem 
carga

Prioriza a economia de 
combustível
Modo E
Prioriza o trabalho
Modo P

Indicador ecológico

DIMENSÕES

Comprimento do braço Modelo
Modelo PC450-8 PC450LC-8

A Comprimento total 12040 mm 12040 mm
B Comprimento sobre o solo (na posição de transporte) 6560 mm 6725 mm
C Altura total (até a parte superior da lança)* 3660 mm 3660 mm
D Largura total 3430 mm 3430 mm
E Altura total (até o topo da cabina)* 3285 mm 3285 mm
F Distância do solo até o contrapeso 1320 mm 1320 mm
G Altura livre mínima em relação ao solo 555 mm 550 mm
H Raio de giro traseiro 3645 mm 3645 mm
I Comprimento da superfície da esteira em contato com o solo 4020 mm 4350 mm
J Comprimento da esteira 5055 mm 5385 mm

K Bitola 2740 mm 2740 mm

L Largura do material rodante 3340 mm 3340 mm
M Largura da sapata 600 mm 600 mm
N Altura da garra 37 mm 37 mm
O Altura da cabina da máquina 2920 mm 2920 mm
P Largura da cabina da máquina 3165 mm 3165 mm
Q Distância do centro do giro à extremidade traseira 3605 mm 3605 mm

 

COMBINAÇÃO DE CAÇAMBA RETRO, BRAÇO E LANÇA

 Q- Uso para fins gerais com densidade do material de até 1,8 ton/m³
*Caçamba para rochas dinamitadas

Capacidade da Caçamba (coroada) Largura Peso
Número de 

Dentes

Comprimento 
do braço

SAE, PCSA SAE, PCSA Com Escoras 
Laterais

Sem Escoras
 Laterais

Com Escoras 
Laterais 3,38 m

*1.90 m3 1.70 m3 1625 mm — 1966 kg 5 Q

*2.10 m3 1.90 m3 1745 mm — 2035 kg 5 Q

12

Força de Potência Máxima
Com a Função de Potência Máxima a um simples to-
que, a força de escavação registrou aumento ainda 
maior (8,5 segundos de operação) 

Força de fechamento do braço máxima (ISO):
 218 kN (22,2 t)  233 kN (23,8 t) 7% MAIOR

Força de escavação com a caçamba máxima (ISO):
 259 kN (26,4 t)  278 kN (28,3 t) 7% MAIOR

(Com Potência Máxima)

(Com Potência Máxima)
*Medida com a Função de Máxima Potência, braço de 
3380 mm (11’1”) e em conformidade com a Norma ISO

Bitola Variável das Esteiras (item opcional)
• Operando-se com a bitola estendida, há um ganho 

significativo na estabilidade lateral.
• Comparativamente à versão fixa da bitola, a bitola 

variável das esteiras variável das esteiras traz um 
aumento grandemente significativo em termos de 
estabilidade lateral, que é de 30%

• Com a armação das esteiras retraída a largura to-
tal passa a atender diversas normas locais que dis-
põem sobre o transporte da máquina.

Suavidade nas Operações de Carregamento
Duas mangueiras hidráulicas 
de retorno realçam o desem-
penho hidráulico. Na função de 
abertura do braço uma parte do 
óleo é retornada diretamente ao 
reservatório, garantindo, desta 
forma, uma operação suave.

Possibilidade de Programação de Dois Modos 
Para a Lança
O modo para operações suaves facilita o carregamen-
to na caçamba de rochas dinamitadas ou a raspagem 
do solo. Necessitando-se de força de escavação má-
xima basta passar para o modo de potência máxima, 
e, assim, realizar a escavação com mais eficiência.

A lança flutua na ascendente, 
fazendo a dianteira da máquina 
desprender-se menos do solo, o 
que torna a caçamba apta a car-
regar com mais facilidade rochas 
dinamitadas e raspar o solo.

Com o aumento da força de im-
pulsão da lança há uma otimiza-
ção das operações de abertura 
de valas e escavação de módu-
los em solo duro

Mangueiras de retorno

Modo para operações suaves Modo de potência
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Motor limpo para o benefício do meio ambiente

A escavadeira hidráulica PC450-8 deve sua excepcional 
potência e capacidade de trabalho ao motor Komatsu 
SAA6D125E-5 que desenvolve 257 kW (345 HP) de potência 
líquida proporcionando maior potência hidráulica com menor 
consumo de combustível.
Atendendo às normas EPA Tier 3 e EU estágio 3A de controle 
de emissão de poluentes, o motor Komatsu SAA6D125E-5 
apresenta uma redução de 40% na emissão de NOx
O motor Komatsu SAA6D125E-5 adota o sistema de injeção 
de combustível para serviço pesado HPCR (common rail), 
controlado eletronicamente e o primeiro sistema EGR 
resfriado no mundo com Venturi do tipo assistido por bypass 
de controle eletrônico.

Baixo Ruído em Funcionamento

O motor de baixa emissão de ruído e os métodos de 
contenção do ruído na fonte proporcionam um desempenho 
pouco sujeito a interferências sonoras. O nível de ruído no 
ambiente da cabina cumpre a norma de emissão de ruído 
EU Stage 2

Destacada Estabilidade da Máquina

O contrapeso, com suas dimensões grandes, oferece notável 
estabilidade e equilíbrio à máquina

A Komatsu desenvolve e produz todos os 
principais componentes, tais como motores 
e componentes eletrônicos e hidráulicos em 
suas próprias  instalações fabris. Com essa 
“Tecnologia Komatsu” e levando-se em 
conta o feedback que nossos clientes nos 
proporcionam a Komatsu está agregando 
grandes avanços em matéria de tecnologia.
Objetivando chegar a altos níveis 
de desempenho, seja no aspecto da 
produtividade como também econômico, 
a Komatsu desenvolveu os componentes 
principais dentro de um sistema de controle 
total. O resultado vem a ser uma nova 
geração de escavadeiras de elevado 
desempenho e em harmonia com o meio 
ambiente.

Controlador do 
sistema hidráulico

Bomba principal

Unidade de controle 
eletrônico do motor Motor

Sistema HPCR (Sistema de alta 
pressão common rail para serviço 
pesado)
Sistema EGR de resfriamento por 
controle eletrônico

Monitor de cristal líquido 
TFT de 7 polegadas

PC450-8         ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
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ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC450-8-8

Tecnologia ecot3 – ecologia e economia

ecologia e economia – tecnologia 3

Tecnologia 
com controle 

eletrônico 

Tecnologia de 
motores

Tecnologia 
Hidráulica 

Tecnologia desenvolvida pela 
Komatsu

AUTONOMIA DE TRABALHO

Comprimento do braço 3380 mm

A Altura máxima de escavação 10925 mm
B Altura máxima de despejo 7625 mm
C Profundidade máxima de escavação 7790 mm
D Profundidade máxima de escavação em parede vertical 6600 mm
E Profundidade máxima de escavação ao nível de 8’ 7650 mm
F Alcance máximo de escavação 12005 mm
G Alcance máximo de escavação ao nível do solo 11800 mm
H Raio de giro mínimo 4805 mm

Grandezas 
regidas 

pela Norma 
SAE

Força de escavação da caçamba na potência máxima 243 kN/24800

Força de fechamento do braço na potência máxima 225 kN/22900

Grandezas 
regidas 

pela Norma 
ISO

Força de escavação da caçamba na potência máxima 278 kN/28300

Força de fechamento do braço na potência máxima 233 kN/23800

NÍVEL DO SOLO
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POTÊNCIA 
Bruta: 270 HP (362 HP) @ 1900 rpm

Líquida: 257 HP (345 HP) @ 1900 rpm

PESO OPERACIONAL
PC450-8: 43400 – 43820 kg

95,690 – 96,620 lb
PC450LC-8: 44400 – 44850 kg

97,900 – 98,890 kg

CAPACIDADE DA CAÇAMBA
1,90 – 2,10 m³
2,49 – 2,75 jd³

Harmonia Com o Meio Ambiente e Economia
•	 Motor	de	baixo	nível	de	emissão	de	poluentes
	 O	 potente	 motor	 Komatsu	 SAA6D125E-5	 turboalimentado	 com	 pós-
resfriador	 ar-ar	 desenvolve	uma	potência	 líquida	de	345 HP (257 kW). 
Este	motor	atende	às	normas	EPA	Tier	3	e	EU	estágio	3A	de	controle	de	
emissão	de	poluentes	sem	comprometer	a	potência	ou	a	produtividade	da	
máquina.

•	 O	modo	de	economia	reduz	o	consumo	de	combustível.
•	 Baixo	ruído	em	funcionamento.
Veja	as	páginas	4	e	5

Cabina Ampla e Confortável
•	 Concepção	de	projeto	de	baixo	ruído
•	 Montada	sobre	amortecedores,	a	cabina	apresenta	baixa	vibração
•	 Cabina	altamente	pressurizada	com	ar	condicionado	opcional
•	 Assento	do	operador	e	painel	com	descanso	do	braço	que	permite	operar	
na	postura	mais	ideal

Veja	a	página	6

Bitola Variável das Esteiras (item opcional)
•	 Traz	um	aumento	considerável	da	estabilidade	lateral.
•	 Atende	à	 legislação	que	diz	respeito	ao	transporte	da	máquina	em	vias	
públicas

Veja	a	página	5	

O	modelo	ilustrado	pode	incluir	equipamentos	opcionais.

Caçamba Para Rochas Dinamitadas

Armação Giratória 
Reforçada Com 
Protetor do Deck

Protetores Inteiriços dos 
Roletes e Roletes Inferiores 
de  Flange Duplo

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO UTILIZANDO-SE O MODO DE ELEVAÇÃO

A:	 	Alcance	a	partir	do	centro	do	giro
B:	 Altura	do	gancho	da	caçamba	em	relação	ao	solo
C:	Capacidade	de	elevação	de	cargas
Cf:	Capacidade	frontal
Cs:Capacidade	lateral
					:Capacidade	no	alcance	máximo

PC450-8		 Braço	de 3380 mm	 Caçamba	SAE	coroada	de	1,9 m³ 	 Sapata	de	garra	tripla	de	600 mm 

A MÁX 9.0m 7.5 m 6.0 m 4.5 m 3.0 m

B Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,5m *6000 kg 5850 kg

6,0m *6000 kg 4850 kg 8750 kg 5700 kg *9600 kg 8200 kg

4,5m *6200 kg 4250 kg 8550 kg 5500 kg *10600 kg 7800 kg *12800 kg 11500 kg

3,0m 6350 kg 3950 kg 8300 kg 5300 kg 11400 kg 7350 kg *14950 kg 10650 kg *20900 kg 16850 kg

1,5m 6200 kg 3800 kg 8000 kg 5050 kg 10900 kg 6900 kg 15850 kg 9950 kg *17650 kg 15450 kg

0m 6350 kg 3850 kg 7800 kg 4850 kg 10550 kg 6600 kg 15300 kg 9450 kg *17800 kg 14950 kg

-1,5m 6800 kg 4150 kg 7700 kg 4750 kg 10400 kg 6450 kg 15050 kg 9250 kg *22950 kg 14950 kg

-3,0m 7750 kg 4800 kg 7750 kg 4750 kg 10400 kg 6450 kg 15100 kg 9300 kg *20950 kg 15100 kg *21700 kg *21700 kg

-4,5m *9100 kg 6050 kg *10350 kg 6600 kg *13750 kg 9500 kg *17700 kg 15450 kg *22350 kg *22350 kg

-6,0m *8050 kg *8050 kg *9450 kg *9450 kg *12600 kg *12600 kg

PC450-8		 Braço	de	3380 mm	 Caçamba	SAE	coroada	de	1,9 m³		 Sapata	de	garra	tripla	de 600 mm 

A MÁX 9.0m 7.5 m 6.0 m 4.5 m 3.0 m

B Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7,5m *6000 kg 5950 kg

6,0m *6000 kg 4950 kg *8850 kg 5800 kg *9600 kg 8350 kg

4,5m *6200 kg 4350 kg *9250 kg 5650 kg *10600 kg 7950 kg *12800 kg 11700 kg

3,0m *6550 kg 4000 kg 9400 kg 5400 kg *11750 kg 7500 kg *14950 kg 10850 kg *20900 kg 17150 kg

1,5m 7150 kg 3900 kg 9150 kg 5150 kg 12450 kg 7050 kg *16650 kg 10100 kg *17650 kg 15750 kg

0m 7300 kg 3950 kg 8950 kg 4950 kg 12100 kg 6750 kg *17300 kg 9650 kg *17800 kg 15200 kg

-1,5m 7800 kg 4250 kg 8850 kg 4850 kg 11900 kg 6600 kg *17100 kg 9450 kg *22950 kg 15200 kg

-3,0m 8900 kg 4900 kg 8850 kg 4900 kg 11900 kg 6550 kg *16000 kg 9450 kg *20950 kg 15400 kg *21700 kg *21700 kg

-4,5m *9100 kg 6200 kg *10350 kg 6750 kg *13750 kg 9650 kg *17700 kg 15750 kg *22350 kg *22350 kg

-6,0m *8050 kg *8050 kg *9450 kg *9450 kg *12600 kg *12600 kg

•	 A	limitação	da	carga	se	dá	em	razão	da	capacidade	hidráulica	e	não	da	condição	de	tombamento.	Os	valores	de	capacidades	
nominais	são	conforme	a	Norma	SAE	J10567.As	cargas	nominais	não	devem	exceder	87%	da	capacidade	hidráulica	de	eleva-
ção	ou	75%	da	carga	de	tombamento
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Monitor de Cristal Líquido TFT de 
Grandes Dimensões
•	 Monitor a cores de múltiplas funções de fácil 

visualização e uso graças às suas 7” que o 
classificam como de grandes dimensões

•	 Visualizável em 12 idiomas para suporte global
TFT:    Transistor de Película Fina
LCD:   Visor de Cristal Líquido

Veja a página 8

Lança para serviços pesados

Braço para serviços pesados

Caçamba Para Rochas 
Dinamitadas

Fácil Manutenção
• Os intervalos de substituição do óleo 

do motor e do filtro de óleo do motor, 
assim como do óleo hidráulico e do filtro 
hidráulico foram estendidos.

• A máquina é dotada de pré-filtro de 
combustível (com separador de água) 
como equipamento padrão.

• O radiador e o resfriador de óleo montados 
lado a lado permitem a remoção e 
instalação desses dois componentes 
individualmente.

• Esta escavadeira já vem de fábrica com o 
sistema de monitoração EMMS

• Fácil acesso ao filtro de óleo do motor e à 
válvula de dreno de combustível.

• Reservatório de combustível de maior 
capacidade.

• Filtro em linha de alta pressão.
Veja a página 9

Características de Produtividade
•	 Alta	Produção	e	Baixo	Consumo	de	
 Combustível
 Alta potência, extraordinário desempenho 

e eficiência no consumo de combustível 
aumentaram a produção e reduziram os custos 
com combustível.

•	 Estabilidade	Excepcional	da	Máquina
 O contrapeso de grandes dimensões oferece 

excelente estabilidade e equilíbrio para a 
máquina.

•	 Aumento	na	Força	de	Escavação
Pressionando-se o botão de função de potência 

máxima temporariamente a força de escavação 
é aumentada em 7%

•	 Modo de Dupla Programação da Lança
 Um interruptor permite programar a lança para 

escavação pesada ou operar com carga leve.
Veja a página 5

Concepção Voltada Para a Segurança
•	 Cabina dotada de estrutura ROPS (ISO 12117-2)
•	 Placas antiderrapantes objetivando segurança ainda maior nos 

trabalhos sobre a máquina.
•	 Sistema de monitoração de visualização da traseira tornando 

descomplicada a visão das pessoas e objetos situados atrás da 
máquina (item opcional)

 Veja a página 7

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

EQUIPAMENTO PADRÃO

• Alternador de 50 A, 24 V
• Autodesacelerador
• Sistema de pré-aquecimento automático 

do motor
• Duas baterias de grande capacidade 

(150 Ah, 12 V)
• Válvula de retenção da lança e do braço
• Resistor de corrosão
• Contrapeso de 9220 kg
• Purificador de ar tipo seco com duplo ele-

mento
• Buzina elétrica
• Motor Komatsu SAA6D125E-5
• Sistema de prevenção de superaqueci-

mento do motor
• Estrutura de proteção do ventilador
• Pré-filtro do combustível (com separador 

de água)
• Ajustadores hidráulicos das esteiras 

(cada lado)
• Intervalos de lubrificação com graxa es-

tendidos para as buchas  dos implemen-
tos

• Monitor a cores de múltiplas funções
• Sistema de maximização da potência
• Sistema de controle hidráulico PPC
• Tela de proteção do radiador e do troca-

dor de calor do óleo contra pó
• Refletor traseiro
• Espelhos retrovisores nas laterais direita 

e esquerda da cabina
• Cabina  ROPS (ISO 12117-2)
• Cinto de segurança retrátil
• Placas antiderrapantes

• Protetores dos roletes inferiores (inteiriços)
• Roletes inferiores
 - PC450-8, 7 (cada lado)
 - PC450LC-8 (cada lado)
• Sapatas das esteiras
 - PC450-8, de 600 mm de garra tripla
 - PC450LC-8 de 600 mm de garra tripla
• Alarme de deslocamento
• Modo de dupla programação da lança
• Farol de trabalho, 2 (lança e lateral direita)
• Sistema de seleção do modo de trabalho

CONSULTE SEU DISTRIBUIDOR KOMATSU PARA OUTROS OPCIONAIS OU IMPLEMENTOS

02-15.indd   A4 V 16/07/2015   12:46:57



09/2015

Os materiais e especificações expressos na presente Folha de 
Especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
 é marca registrada da Komatsu Ltd. Japan.

KPSS022605 (Preliminar) 

www.komatsu.com.br

®

POTÊNCIA 
Bruta: 270 kW (362 HP) @ 1900 rpm

Líquida: 257 kW  (345 HP) @ 1900 rpm

PESO OPERACIONAL
PC450-8: 43400 – 43820 kg

95.690 – 96.620 lb
PC450LC-8: 44400 – 44850 kg

97.900 – 98.890 lb

®

PC450-8
PC450LC-8

O modelo ilustrado pode incluir equipamentos opcionais.
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